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د جنــډر اړونــد تیــرو پوهاویــو پــه تعقیــب،1  د ښــځو پــه چــارو کــې 

د ملګــرو ملتونــو د دفــر لخــوا دا د پوهــاوي یولســمه خپرېدونکــې 

ــر  ــه پ ــه امل ــا ل ــډ-۱۹ وب ــې د کوې ــتان ک ــه افغانس ــې پ ــه ده چ ګڼ

جنــډر د اغېــزو دوام تربحــث النــدې نیــي. د پوهــاوي پــه دې ګڼــه 

ــر  ــه پ ــه امل ــا ل ــډ-۱۹ وب ــاء د کوې ــر بن د څلورمــې ګڼــې پوهــاوې پ

هغــو الزاماتــو مترکــز کــوي چــې ال لــه وړانــدې د مراقبــت او اجــورې 

پرتــه د کورنیــو کارونــو د مســوولیت پــر غــاړه اخیســتلو لــه املــه د 

هغــه فشــار څخــه عبــارت دي چــې ښــځې یــې پــه افغانســتان کــې 

ــځو د  ــې د ښ ــتان ک ــه افغانس ــه پ ــاوي دا ګڼ ــوي. د پوه ــه ک تجرب

تشــبث د حالــت او پــه راتلونکــي کــې د ښــځو پــر تشــبث بانــدې د 

کوېــډ-۱۹ وبــا اغېــزې لــه نــږدې څخــه څــاري. همداشــان د پوهــاوي 

ــق،  ــې د ح ــوونې او روزن ــق، ښ ــو ح ــې د کار کول ــه ک ــه دې ګڼ پ

ــه  ــو پ ــرو حقون ــورو ډې ــه ن ــه ورت روغتیايــي مراقبــت د حــق او دېت

ــه  ــې ل ــږي چ ــول کی ــدې نی ــث الن ــارې تربح ــه الرې چ ــډون هغ ګ

ــه برخــه کــې موجــودې نابرابــرۍ،  مخــې یــې د ښــځو د اقتصــاد پ

ــق  ــو د تحق ــځو د حقون ــزې او ښ ــايل اغی ــدې احت ــبث بان ــه تش پ
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نشــتوالۍ پــه ډاګــه کیــږي. پــه دې ګڼــه کــې هــم د تېــرو ګڼــو پــه 

څېــر د جنــډر اړونــد اســايس اغېــزې ارزول کیــږي او همداشــان پــه 

رســمي دنــدو کــې لــه اوږده مــزل وروســته د ښــځو پــر پرمختــګ د 

ټولبنــد د تدابیــرو د اغېــزو څرنګوالــۍ او کــورين کارونــه چــې ښــايي 

ــه  ــو ن ــد خدمتون ــت اړون ــا مراقب ــورين ی ــادي او ک ــځو د اقتص د ښ

مصونیــت کچــه د ټولــو ښــځو پــه ژونــد کــې لــوړه کــړي او هــم پــه 

رســمي او غېــرې رســمي دنــدو کــې د ښــځو لپــاره د ټولنیــزو شــبکو 

ــې د ښــځو  ــه اقتصــادي ســکټورونو ک ــه اجــورې پرت نشــتوالۍ او ل

اړونــد زیانونــه مطــرح کیــږي. 

د پوهــاوي پــه دغــه ګڼــه کــې د مــي او نړیوالــو رشیکانــو د پاملرنې 

پــه موخــه د سپارښــتنو لومړنــۍ او مقدمــايت ټولګــه شــاملیږي، ترڅو 

پــه افغانســتان کــې د ښــځو د تشــبث ترویجولــو لپــاره اوږدمهالــې 

ســراتیژۍ پــر الر واچــوي او بــاوري کــړي چــې پــه افغانســتان کــې 

د ښــځو د تشــبثي رهــرۍ پــه اړه تــررسه شــویو پانګونــو او مالتــړ 

برخــه کــې ترالســه شــوې الســته راوړنــې ضایــع نــه يش. د پوهــاوي 

1UN Women Afghanistan’s Series of Gender Alerts for Afghanistan on the Impact of COVID19- are available online. https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/
publications/06/2020/gender-alerts-on-covid-19-in-afghanistan-series.
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ــه  ــه پ ــتنې او وړاندیزون ــتۍ سپارښ ــه وروس ــې هغ ــه ک ــه دې ګڼ پ

پــام کــې نیــول کیــږي چــې د جنــډر او کوېــډ-۱۹ وبــا پــه هکلــه د 

ــه شــوې  ــه ګوت ــور کــې پ ــه راپ ــو د عمومــي منــي پ ملګــرو ملتون

دي. همــدا راز دا د افغانســتان دولــت لپــاره د ښــځو د ســوداګرۍ 

ــه  ــه هــم پ ــې لخــوا هغــه سپارښــتنې او وړاندیزون او صنایعــو خون

پــام کــې نیــي چــې پــه دې وروســتنیو کــې یــې پــه نهــو والیتونــو 

ــه  ــو کــړي دي. پ ــه الرې چمت ــدې د رسوې ل ــر۱۱۰ ښــځو بان ــې پ ک

ــر د  ــو دف ــه چــارو کــې د ملګــرو ملتون افغانســتان کــې د ښــځو پ

افغــان دولــت، ملګــرو ملتونــو، او مــي او نړیوالــو همکارانــو مالتــړ 

تــه ژمــن دی، ترڅــو د ځوانــو ښــځو د تشــبث پروګــرام پــه ګــډون، 

د ښــځو تشــبث پــه رســمیت وپيــژين او پانګونــه وربانــدې ورکــړي. 

رشایط او پر جنډر یې د پام وړ اغېزې

پــه ټولــو هیوادونــو او رشایطــو کــې تشــبث د اقتصــادي پراختیــا او 

ټولنیــز بدلــون یــو مهــم محــرک دی. تشــبث نــه یواځــې د اقتصــادي 

ودې او افــرادو د هوســاینې یــوه الره ده، بلکــه د اقتصــادي ســتونزو 

ــه  ــې پ ــیله ده. د بېلګ ــوه وس ــاره ی ــاء لپ ــادي بق ــال د اقتص ــر مه پ

توګــه، کلــه چــې دنــدې کمــې وي تشــبث یــاده تشــه ډکــوالی يش 

ــه  ــاره فرصتون ــه د ښــځو لپ ــه ځانګــړې توګ ــو پ ــرادو او ټولن او د اف

ــه الرسيس  ــه پ ــو ت ــبثي فرصتون ــه تش ــه کچ ــه نړیوال ــادوي.2   پ ایج

ــه وو د  ــځو او نارین ــم د ښ ــګ، ال ه ــري ترڅن ــکاره نابراب ــې د ښ ک

اقتصــادي حقونــو پــه تحقــق کــې ښــکاره جنســیتي موازنــه نشــته. 

نــه یواځــې دا چــې ښــځې د نارینــه وو پــه پرتلــه مــايل ســندونو او 

ادارو یــا بانکــي حســابونو تــه کــم الرسســی لــري،3  بلکــه د ښــځو د 

متشــبث کیدلــو او د ســوداګرۍ پــه پیلولــو کــې لــه زیاتــو رضرونــو 

رسه د مــخ کیدلــو احتــال هــم زیــات دی. پــه ۴۰٪ اقتصادونــو کــې 

د ښــځو د لومړنیــو مرحلــو تشــبثي فعالیتونــه د ســړیو د نیايــي یــا 

د نیايــي فعالیتونــو څخــه هــم کــم دي.4   کــه څــه هــم، ښــځې پــه 

ټولــه نــړۍ کــې د رســمي اقتصــاد د ټولــو فعالــو ســوداګریو دریمــه 

برخــه رهــري کــوي یــا یــې مالکیــت لــري او میلیونونــه نــورې یــې 

پــه پرمختیايــي اقتصادونــو کــې کوچنــي غیررســمي رشکتونــه پــر مــخ 

بیايــي. دا هــر څــه لــه ټولــو هغــو ســتونزو رسه رسه پــر مــخ وړي 

چــې دوی وررسه مــخ دي لکــه تبعیــض، ځورونــه، د کورنیــو کارونــو 

ــداره  ــټ دوام ــر بنس ــیت پ ــول، او د جنس ــررسه ک ــؤلیتونو ت او مس

ــق  ــا رسه تواف ــډ-۱۹ وب ــه کوې ــه ل ــې اقتصادون ــه. دا چ ــايت تش تادی

کــوي او نوښــتونه یــې پــه غرګــون کــې ریښــې غځــوي، د »ډیجیټــي 

نوښــت« یــا »ټیــټ ملــس« اقتصادونــو پــر لــور انتقالیدونکــې انــرژي 

ــې  ــې وروســته پات ــا ی ــري ی ــزې ل ــدې منفــي اغې ــر ښــځو بان هــم پ

کــوي. پــه ســاده ټکــو کــې، ډیجیټــي وېــش جنســیتي دی چــې ۳.۹ 

ــم لرونکــو  ــږ تعلی ــو، ل ــو، بېوزل ــرې پرت ــه ل ــړي پ ــن وګ ــه آفالی بلیون

ــره برخــه یــې ښــځې او نجونــې دي.5   د دې  ســیمو کــې دي او ډې

ترڅنــګ، دا محرکونــه د ښــځو لپــاره د نــورو ډېــرو اســايس ننګونــو 

بنســټ دی، چــې لــه وبــا مخکــې یــې هــم د نارینــه وو پــه پرتلــه 

درې چنــده د وجــورې پرتــه مراقبــت او کــورين کارونــه تــررسه کــول. 

پــه حقیقــت کــې کوچنــۍ ســوداګرۍ، چــې د ښــځو او ځوانــو 

متشــبثینو لــه خــوا پــر مــخ وړل کېــږي، د وبــا د اقتصــادي پرځونــې 

پــه وخــت کــې تــر ټولــو ســخته رضبــه وینــي. د کرونــا وایــروس د 

ــر الره اچــول شــوي  ــز پ ــه موخــه د ګرځبندی ــوي پ ــدا د مخنی خپری

تدابیــر د عرضــې زنځیــر د شــلیدلو او پــه ډېــرو ســکټورونو کــې د 

تقاضــا د لــږوايل ســبب ګرځیــديل دي.     

ــو  ــوق رسه د خپل ــه ش ــې پ ــبثې ی ــځینه متش ــې ښ ــې چ ــه کیس هغ

ــې  ــړۍ ک ــورې ن ــه افغانســتان او ن ــه اړه پ ــو پ ســوداګریو او هڅون

ــز رســالت  ــې د ټولنی ــرې ی ــو او ډې ــې د شــخيص ګټ ــې ی ــي، کم واي

اقتصــادي  د  ډول  همــدا  او  ســوداګریو،  ایــزو  موخــه  لرونکــو 

خپلواکــۍ او اجراآتــو د موخــو لپــاره وي.6   د پایښــت لرونکــې 

پراختیــا هدفونــه یواځــې د ښــځو پــه بشــپړ او مســاوي ګــډون رسه 

ترالســه کیدلــی يش، چــې د ســوداګرو او متشــبثینو پــه توګــه د ښــځو 

ــه یواځــې د  ــري ن ــه کــې شــامل دی. جنســیتي نابراب ګــډون هــم پ

ښــځو د بــري حقونــو د بشــپړ تحقــق مخــه نیــي بلکــې د ټولنــو 

پــه عمومــي هوســاینه بانــدې اغېــزه کــوي. د بېلګــې پــه توګــه، پــر 

ــې  ــتۍ څېړن ــه وروس ــک ل ــوال بان ــدې د نړی ــوع بان ــدې موض هم

رسه ســم، کــه چېرتــه »ښــځو د نارینــه وو پــه انــدازه پیســې ګټلــی، 

نړیوالــه شــتمني بــه پــه ۱۴۱ هیوادونــو کــې د ۱۶۰ ټریلیونــه ډالــرو 

پــه انــدازه زیاتــه شــوې وه، چــې د نفــر پــر رس پــه منځنــۍ کچــه 

۲۳،۶۲۰ امریکايــی ډالــر کېــږي«.7  لــه نېکــه مرغه، ښــځینه متشــبثې 

او ســوداګریزې رهرانــې پــه نــړۍ کــې د ظهــور پــه حــال کــې دي او 

ښــځې پــه بشــپړه اقتصــادي ســاحه او ټولنیــزو فعالیتونــو کــې پــه 

نوښــت او ســوداګرۍ کــې پــر مــخ روانــې دي. 

پــه افغانســتان کــې، پــه تېــرو څــو لســیزو کــې د ښــځو د اقتصــادي 

ــګ  ــه او پرمخت ــه پانګون ــې زیات ــه برخــه ک ــو پ ــدۍ د زیاتیدل توامنن

شــوی دی. خــو بیــا هــم، جنســیتي نورمونــه او فرهنګــي توقعــات 

زده کــړو او کار تــه د ښــځو او نجونــو الرسســی محــدودوي. ډېــرې 
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ښــځې اوس هــم ښــوونځي تــه د تــګ او لــه کــوره بهــر د کارکولــو 

اجــازه نــه لــري، دا چــې د ښــځو زده کــړو تــه ارزښــت یــا اجــازه نــه 

ورکــول کېــږي، نــو ښــځې او نجونــې خپــل ژونــد لــه اجــورې پرتــه 

پاملرنــې او کورنیــو کارونــو تــه وقــف کــوي. پــه افغانســتان کــې، د 

۴۹٪ نارینــه وو پــه پرتلــه، یواځــې ۱۵٪ ښــځې باســواده دي.8   زیــان 

ــه الرسســی د پراخــې  ــه ن ــه او زده کــړو ت ــز دودون رســوونکي ټولنی

بــې ســوادۍ ســبب ګرځیدلــی دی او کار تــه د الرسيس حقونــو 

ــام وړ  ــدې د پ ــر وړان ــا پ ــادي پرمختی ــځو د اقتص ــدودول د ښ مح

خنــډ دی. پــه پایلــه کــې، د نړیــوال بانــک د ۲۰۱۹ ډیټــا رسه ســم، 
پــه کاري ځــواک کــې د ښــځو ونــډه یواځــې ۲۲٪ ده. 9

تــر اوســه پــورې، د ثبــت شــوو رشکتونــو یواځــې درې ســلنه د ښــځو 

ــري.10   د  ــا یــې ښــځې مالکیــت ل ــږي ی ــول کې ــر مــخ بې ــه خــوا پ ل

ــا، د  ــه وین ــې پ ــو خون ــوداګرۍ او صنایع ــځو د س ــتان د ښ افغانس

ــوداګریو د  ــو د س ــځینه مالکان ــې د ښ ــس ک ــه ډیټابی ــې پ دې خون

ثبــت شــویو ۱۵۰۰ ســوداګریو لــه جملــې څخــه ډېــرې یــې، مایکــرو، 

ــړۍ  ــورې ن ــټ د ن ــټ م ــوداګرۍ دي.11   ک ــۍ س ــۍ او منځن کوچن

پــه څېــر، دا رشکتونــه هــم د کوېډ-۱۹وبــا د ننګونــو پــر مهــال 

ــه  ــو او د ښــځو ل ــي دي. د ښــځینه مالکان ــر زیامننونک ــو ډې ــر ټول ت

خــوا پــر مــخ بېــول کیدونکــو ســوداګریو لپــاره اســايس اغېــزې 

لکــه د خرڅــالو، نشــتوالی، د عرضــې زنځیــر شــلیدل، او د شــخيص 

ــیت- ــاوې د جنس ــاره زېربن ــو لپ ــوره کول ــاوو د پ ــوب اړتی خوندیت

ځانګــړو خطرونــو تــر څنــګ اضــايف عوامــل دي چــې ښــځې وررسه 

ــه  ــوژۍ ت ــل ټکنال ــی، ډیجیټ ــه الرسس ــارو ت ــايل چ ــه م ــخ دي لک م

الرسســی، تبعیــض او ځورونــه، د اســايس خدمتونــو نشــتوالی، او پــه 

کــورين کار او لــه اجــورې پرتــه پاملرنــه کــې زیاتوالــی. لــه اجــورې 

پرتــه کورنــۍ پاملرنــه او کار کــې زیاتوالــی بــه د ښــځو پــر وخــت، 

مترکــز، اغېزمنتیــا او تولیــد بانــدې تــر ټولــو ډېــره اغېــزه ولــري. تــر 

ــوداګرۍ  ــاره د س ــځو لپ ــتان د ښ ــه افغانس ــې پ ــه دا چ ــو مهم ټول

مالکیــت تــه الرسســی یــوه لــوړه او امتیــازي چــاره ده، چــې ډېــرې 

هغــه ښــځې چــې ســوداګرۍ لــري یــا یــې پــر مــخ بیايــي لــوړې زده 

کــړې لــري او پــه ښــاري مرکــزي ســیمو پــورې تــړاو لــري. لــه همــدې 

املــه، نــه لیــدل کیدونکــی لګښــت پــه ښــاري مرکزونــو او لــرې پرتــو 

ــځو او  ــونکو ښ ــه بښ ــو هیل ــو او نوی ــو ځوان ــر هغ ــې پ ــو ک ځایون

ــتونه د  ــادي لګښ ــه اقتص ــی دی، ځک ــورې تړل ــبثینو پ ــو متش ځوان

تشــبث پــر ټــول چاپېریــال او بقــاء، او د ډونرانــو او مــايل ادارو پــر 

ــړ بانــدې اغېــزه کــوي.   مالت

ــا  ــو ننګونــو رسه رسه، ښــځینه ســوداګرو د کوېــډ-۱۹ وب ــه دې ټول ل

ــو  ــو، او د خپل ــور هلوځل ــر ل ــو پ ــتګرو غرګونون ــدې نوښ ــر وړان پ

ــام وړ  ــې د پ ــه ک ــه برخ ــا پ ــې بری ــوداګریو د دوام او اوږد مهال س

ونــډه اخیســتې ده. پــه دې کــې هغــه ځوانــې ښــځې شــاملې دي 

چــې د دې کاروان مخکښــې دي، چــې د موټــرو لــه زړو پــرزو څخــه 

د وینټیلیټورونــو پــه جوړولــو رسه یــې ځانونــه د نــړۍ د مشــهورو 

خرونــو رسټکــي وګرځــول، بیــا تــر هغــو ښــځینه ســوداګریو پــورې 

ــي  ــخيص حفاظت ــې ش ــاره ی ــانو لپ ــلکي کس ــي مس ــې د روغتیاي چ

وســایل جــوړ کــړل، لــه ننګونــو رسه رسه یــې د فیســبوک پــه 

ــاره کار  ــو رسه د آنالیــن خرڅــالو لپ ــه کارول ــو پ ــر پلیــټ فارمون څې

واخیســت، یــا یــې تــر کــوره د اجناســو لېږدولــو لپــاره اضــايف هلــې 

ځلــې وکــړي.   کــه داخــي او نړیوالــه ټولنــه غــواړي چــې د ښــځینه 

متشــبثینو د کوېــډ-۱۹ وبــا ځانګــړو راپورتــه کیدونکــو اړتیــاوو تــه 

پــه اغېزناکــه توګــه ځــواب ووايــي، بایــد پــر اوږد مهالــه ســراتیژیو 

ــه  ــرۍ او تبعیــض ت ــه وکــړي12 چــې حاکمــې جنســیتي نابراب پانګون

ځــواب ووايــي چــې د دې وبــا پــر مهــال راپورتــه کیدونکــو ننګوونــو 

تــه شــدت ورکــوي. پــه دې کــې د مــايل رغیدنــې کڅــوړو، کریډیــټ 

ــه الرسســی شــامل  ــورو ت ــو، او داســې ن ــې روزګارۍ امتیازون او د ب
دی.13

7Unrealized Potential: The High Cost of Gender Inequality in Earnings, World Bank (2018), available here: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29865. 
8Central Statistics Organization/Afghanistan, Ministry of Public Health/Afghanistan, and ICF (2017). Afghanistan Demographic and Health Survey 2015.
9World Bank (2019). Labor force participation rate, female (% of female population ages 15+) (modeled ILO estimate) – Afghanistan. Accessed on 30 June 2020.
10Latest official figures available from Afghanistan Women’s Chamber of Commerce & Industry (AWCCI). 
11http://awcci.af/wp-content/uploads/2018/07/AWCCI-Research-Paper-Factors-Affecting-Womens-Businesses-Print-Layout-V2-Pages-Low-Res.pdf. 
12For more information, see AWCCI’s latest report available here: http://awcci.af/wp-content/uploads/2018/07/AWCCI-Research-Paper-Factors-Affecting-Womens-Business-
es-Print-Layout-V2-Pages-Low-Res.pdf. 
13Industries post-COVID-19: A gender-responsive approach to global economic recovery, UNIDO (May 2020).
https://iap.unido.org/articles/industries-post-covid-19-gender-responsive-approach-global-economic-recovery - 
14Banking on Change: Enabling Women’s Access to Financial Services, CGAP (2015). https://www.cgap.org/blog/banking-change-enabling-womens-access-financial-services. In 
addition, the CEDAW Committee has recently noted continue concern for women’s difficulty in obtaining identification owing to “lack of security, restrictions imposed by 
male family members, limited mobility or the lack of financial means” in Afghanistan. CEDAW/C/AFG/CO/3.

د پام وړ ځانګړې ساحې

جنسیتي نابرابري او په افغانستان کې یې زېربناوو ته د نامساوي 

الرسيس له الرې د ښځو پر تشبث باندې اغېزې

ــو رسه  ــام وړ خنډون ــړۍ کــې، ښــځې د پ ــوره ن ــه افغانســتان او ن پ

مــخ دي چــې د متشــبث کیدلــو او ســوداګریو د مالــک کیدلــو لپــاره 

د دوی د فرصتونــو مخــه نیــي. قوانیــن او تبعیــي ټولنیــز نورمونــه 

ډېــری وختونــه نــه یواځــې د ټولنــو، بلکــه د ادارو لــه خــوا هــم د 

شــتمنیو کنــرول او پــور تــه د ښــځو د فزیکــي او برابــر الرسيس مخــه 

ــو  ــې جوړول ــور تاریخچ ــه د پ ــری وختون ــګ، ډې ــي. د دې ترڅن نی

ــو  ــه موجــود وي، د هویــت14  وړانــدې کول ــر کــم فرصتون ــاره ډې لپ

ــو  ــه کــوره بهــر ســفر کول ــه او ل ــاره د جنســیت ځانګــړي خنډون لپ

بانــدې ټولنیــز محدودیتونــه ښــايي مــايل ادارو تــه د ښــځو د فزیکــي 

ــا  ــه د وړتی ــض، چــې ښــځو ت ــي. جنســیتي تبعی الرسيس مخــه ونی

نــه لرونکــو افــرادو پــه ســرګه کتــل کېــږي، هــم پــور او مالتــړ تــه 
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ــه  ــايف خنډون ــدې اض ــر وړان ــبثینو پ ــځینه متش ــاره د ښ د الرسيس لپ

جــوړوي. دا عوامــل د هغــو ښــځو لپــاره چــې مشــتبث کیــدل 

غــواړي د زمینــې پــه ســتونزمنولو کــې مرســته کــوي. د بېلګــې پــه 

توګــه، کلــه چــې »ښــځې د تذکــرې ترالســه کولــو لپــاره لــه ســتونزو 

ــره ســتونزمنه  ــاره ډې ــه منځنــۍ کچــه د دوی لپ ــو پ رسه مــخ وي، ن

ــه  ــه همــدې امل ــور واخــي«.15  ل ــوې ادارې څخــه پ ــه ی ده چــې ل

ښــځینه متشــبثې د کوېــډ-۱۹ وبــا پــر مهــال لــه پخــوا موجــودې او 

ــور  ــتې او پ ــې مرس ــرۍ او اړین ــیتي نابراب ــوې جنس ــې ش اوس زیات

یــا قرضــې تــه د برابــر او کايف الرسيس لــه نشــتوايل رسه الس او 

ګریــوان دي، چــې د دوی ســوداګري د ښــیرازۍ المــل کیــږي.16 د دې 

ترڅنــګ، د ګرځبندیــز تدابیــرو پــر تــګ راتــګ بانــدې محدودیــت 

زیــات کــړی، کــورين کارونــه او د اجــورې پرتــه پاملرنــه یــې زیاتــه 

کــړې ده، او پــه کــورين تاوتریخــوايل کــې د زیاتــوايل ســبب ګرځیــديل 

دي، چــې د ســوداګریو د اداره کولــو او پرمختــګ پــه برخــه کــې د 

ښــځو ظرفیــت نــور هــم محــدودوي. 

ــدې د ښــځو  ــر وړان ــون پ ــه څــه هــم د قان ــې، ک ــه افغانســتان ک پ

ــګ  ــه شــوي او پرمخت ــځ ت ــوين اصالحــات رامن ــه اړه قان ــري پ د براب

ــې شــاملې دي، خــو  ــه ک شــوی دی، چــې ښــځینه متشــبثې هــم پ

ــوال بانــک د ۲۰۱۹ کال، د ښــځو،  ــې دی. د نړی ــر کار پات ال هــم ډې

ســوداګرۍ او قانــون ډیټابیــس لــه مخــې ، د افغانســتان قوانیــن د 

جنســیت پــر بنســټ پــور تــه پــه الرسيس کــې د تبعیــض مخنیــوی 

نــه کــوي. خــو، ښــځې پــر قراردادونــو بانــدې خپــل الســلیک کولــی 

يش17، خپلــه ســوداګري ثبتولــی يش18 ، او بانکــي حســاب پرانیســتلی 

ــره  ــه براب ــړیو رسه پ ــه س ــځې ل ــه، ښ ــايس کچ ــره اس ــه ډې يش19 . پ

کچــه20 ، نــه يش کولــی د ځــان لپــاره د اســتوګنې ځــای انتخــاب کــړي 

ــه  ــړي21 . ل ــر ســفر وک ــو څخــه به ــه کورون ــر ل ــه څې ــا د ســړیو پ ی

قانــون پرتــه، پــر چلنــد بانــدې ټولنیــز او ســیمه ییــز محدودیتونــه 

هــم پــه پورتــه هــره برخــه کــې د ښــځو د واقعیتونــو پــر وړانــدې 

ــی يش.    ــه ایجادول خنډون

15Ibid. note 12. 
16COVID-19 requires gender-equal responses to save economies, Isabelle Durant, Deputy Secretary-General, and Pamela Coke-Hamilton, Director, Division on International 
Trade and Commodities, UNCTAD (April 2020). https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2319
17Civil Code of the Republic of Afghanistan, Art. 39. The full data set is available from the World Bank here: https://wbl.worldbank.org/en/data/exploretopics/wbl_rb?econo-
myFilter=afghanistan.
18Commercial Law, Arts. 4 and 8. The full data set is available from the World Bank here: https://wbl.worldbank.org/en/data/exploretopics/wbl_rb?economyFilter=afghanistan.
19Commercial Law, Art. 4. The full data set is available from the World Bank here: https://wbl.worldbank.org/en/data/exploretopics/wbl_rb?economyFilter=afghanistan.
20Civil Code of the Republic of Afghanistan, Arts. 115, 117 and Art. 122(3). The full data set is available from the World Bank here: https://wbl.worldbank.org/en/data/explore-
topics/wbl_rb?economyFilter=afghanistan.
21Civil Code of the Republic of Afghanistan, Art. 122(1). The full data set is available from the World Bank here: https://wbl.worldbank.org/en/data/exploretopics/wbl_
rb?economyFilter=afghanistan.
22Supporting small businesses through the COVID-19 crisis, United Nations (June 2020) https://www.un.org/en/observances/micro-small-medium-businesses-day. See also, 
Hope for Afghanistan’s Women Entrepreneurs, Asia Foundation (2013). https://asiafoundation.org/2013/08/07/hope-for-afghanistans-women-entrepreneurs/.
23UN Women (2020). Guidance Note for Action: Supporting SMEs to Ensure the Economic COVID-19 Recovery is Gender-Responsive and Inclusive.
24Small and Medium Enterprises Development and Regional Trade in Afghanistan. AREU (2014). https://areu.org.af/wp-content/uploads/2016/02/1401E-Small-and-Medium-en-
terprises.pdf/.  
25University of Central Asia (2014). Small and Medium Enterprises Development and Regional Trade in Afghanistan.

ښځې او مایکرو، کوچني او منځني رشکتونه

دا چــې ملګــري ملتونــه د جــون میاشــتې ۲۷ نېټــه د مایکــرو، 

کوچنیــو او منځنیــو رشکتونــو د نړیوالــې ورځــې پــه توګــه منانځــي، 

ــو  ــي رشکتونــه د هغ ــوه – کوچن ــره روښــانه ش ــوع ډې ــوه موض ی

رشکتونــو پــه ګــډون چــې د ښــځو لــه خــوا پــر مــخ بېــول کیــږي د 

ــه ســختې رضبــې رسه مــخ شــوي دي. دا  ــه خــوا ل ــا ل ــډ-۱۹ وب کوې

ــرې ښــځې او د زیامننونکــو  ــه یواځــې دا چــې ډې ډول ســوداګرۍ ن

ــا  ــډ-۱۹ وب ــی دی، بلکــه د کوې ــې ګومارل ســکتورونو کاري ځــواک ی

ــره هــم دي، ځکــه چــې دوی  ــر آســیب پذی ــو ډی ــر ټول ــر مهــال ت پ

ــن  ــايل تامی ــه وي او م ــۍ رسچین ــې یواځین ــه د ګومارن ــری وختون ډې

ــږ انعطــاف منونکــې وي. دا  ــې ل ــه ی ــا ګټ ــري ی ــه کــم الرسســی ل ت

ــض  ــو، او تبعی ــو، خنډون ــو، ننګون ســتونزې د هغــو پراخــو مالحظات

برســېره دي چــې ښــځینه متشــبثینې، لکــه پورتــه چــې وویــل شــول، 

ــا،  ــه وین ــورا پ ــې ش ــوداګریو د نړیوال ــو س ــخ دي. د کوچنی وررسه م

ــې ۷۰٪  او د  ــې ګومارن ــه کچــه د ټول ــه نړیوال دا ډول ســوداګرۍ، پ

ــدو ۵۰٪ برخــه جــوړوي.۲۲        ــو عوای ناخالصــو کورنی

مایکــرو، کوچنــي او منځنــۍ انــدازه لرونکــې رشکتونــه په افغانســتان 

ــرو،  ــې مایک ــځې چ ــه ښ ــي دي. هغ ــر زیامننونک ــو ډې ــر ټول ــې ت ک

کوچنــي او منځنــۍ انــدازه لرونکــې رشکتونــه پــر مــخ وړي لــه زیاتــو 

ــځ  ــه خــوا د رامن ــن ل ــي ناوری ــو رسه مــخ دي چــې د روغتیاي ننګون

ــت  ــو محــدود ظرفی ــې د جذبول ــزې اقتصــادي رضب ــه شــوې ټولنی ت

هــم پــه کــې شــامل دی، ځکــه چــې دوی لــږ امــوال، لــږ مشــریان، 

ــر محــدود  ــه ډې ــور ت ــه پ ــه پرتل ــو پ ــږه ســپا او د ســرو رشکتون ل

الرسســی لــري.۲۳ دا چــاره پــه ځانګــړې توګــه د ځــاين ګومــارل شــویو 

ــي او د  ــو پلورنځ ــي توک ــې د خوراک ــې ده چ ــاره ننګوونک ــځو لپ ښ

خیاطــۍ دوکانونــه پــه کــې شــامل دي. کوچنــي او منځنــي رشکتونــه 

پــه ځايــي اقتصــادي پراختیــا او نېکمرغــۍ کــې ســر رول لوبــوي. پــه 

افغانســتان کــې دا ډول رشکتونــه د افغانســتان د مجموعــي رشکتونــو 

ــو  ــدازه د افغانســتان د ناخالصــو کورنی ۸۵ ســلنه تشــکیلوي.۲۴ دا ان

عوایــدو لــه نیايــي رسه برابــره ده او د کاري ځــواک لــه یــو پــر درې 
برخــې څخــه زیاتــه ده.  ۲۵
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د ښځو پر ګومارنې د اغېزې او له رسمي اقتصاد څخه د »دامئي 

خروج« احتامل

ــه  ــر، پ ــه څې ــو پ ــرو هیوادون ــورو ډې ــم د ن ــې ه ــتان ک ــه افغانس پ

رســمي اقتصــاد کــې د ښــځو د ګــډون اړونــدې الســته راوړنــې ډېــرې 

ــوي  ــدق ک ــم ص ــوداګریو ه ــو س ــر هغ ــره پ ــدا خ ــې دي. هم نازک

چــې ښــځې یــې پــر مــخ بیايــي. د داخــي او نړیوالــو ســهم لرونکــو 

ترمنــځ دا اندېښــنې موجــودې دي چــې پــه رســمي ســکتور کــې چــې 

پــه تېــرو دوو لســیزو کــې د ښــځو د رهــرۍ او شــمولیت لپــاره کــوم 

پرمختــګ شــوی دی، ښــايي د کوېــډ-۱۹ وبــا د اقتصــادي رضبــو لــه 

املــه پــه منفــي توګــه اغېزمــن يش. د ۲۰۰۰ مــې لســیزې لــه لومړیــو 

ــو رسه،  ــه نښــو راښــکاره کیدل ــو وروســته د اقتصــادي رکــود پ کلون

ــه  ــراري توګ ــه تک ــو پ ــورو رشیکان ــو او ن ــو فعاالن ــو او نړیوال کورنی

غوښــتنې کــړې دي چــې د ښــځو پــه تشــبث کــې پانګونــه وکــړي، 
چــې ال هــم پــه افغانســتان کــې پــه نــازک وضعیــت کــې ده.26

لــه وختــه موجــود او اوس شــدید شــوی اقتصــادي او ټولنیــز فشــار، 

چــې د اجــورې پرتــه نــوې پاملرنــه او د کار غوښــتنې پــه کې شــاملې 

دي، چــې د کوېــډ-۱۹ وبــا لــه راتــګ رسه ســم رامنــځ تــه شــوی دی 

د ښــځو لپــاره لــه رســمي اقتصــاد څخــه د »دامئــي خــروج« ســبب 

ــه  ــو ښــځو پ ــې د کارکوونک ــه رســمي ســکتور ک ــی يش.27 پ ګرځیدل

ــه د ماشــومانو، د کورنــۍ د  ــه وخت ــه کــې ښــځې ل ــه ټول شــمول، پ

غــړو، د ښــوونځیو لــه بندیدلــو رسه د کورونــو د پاملرنــې بــار، پــه 

کــور بنــد پاتــې کیدلــو او اســايس خدمتونــو تــه د الرسيس نشــتوالی 

تجربــه کــړی دی.28 ځینــې حرکتونــه ښــيي چــې دوی د معاشــونو د 

کمیدلــو او دنــدو لــه الســه ورکولــو لخــوا هــم پــه غیرمتناســبه توګــه 

اغېزمنېــږي. دا ډول اغېــزې بیــا د ښــځو د کاري ځــواک د ګــډون پــه 

برخــه کــې راغلــې نازکــه الســته راوړنــې بیرتــه پــه شــا متبــوي، چــې 

د خپلــو ځانونــو او کورنیــو د مالتــړ لپــاره د ښــځو وړتیــا محــدودوي. 

د اقتصــادي خپلواکــۍ محــدود فرصتونــه پــه دې معنــی دي چــې د 

تاوتریخــوايل لرونکــو اړیکــو د پرېښــودلو لپــاره د ښــځو مخــه نــوره 

ــد وڅــارل يش او  ــو کــې چــې بای ــه هغــو خطرون هــم ډب کــړي. پ

ځــواب ورکــړل يش د هغــو ښــځو تجربــې شــاملې دي چــې د رســمي 

کار بــازار تــه ننوتــې دي او اوس د دنــدو لــه الســه ورکولــو او نــورو 

ــړې  ــه ځانګ ــي پ ــه ګواښ ــې د دوی ګومارن ــخ دي چ ــو رسه م ننګون

توګــه د کارکوونکــو پــه غیــر متناســبه توګــه لــرې کــول او د اجــورې 

پرتــه پاملرنــې او د کــورين کار تقاضــا.

26UN Women, Gender-Responsive Prevention and Management of the COVID19- Pandemic: From Emergency Response to Recovery & Resilience (27 March 2020).
27World Bank, Gender Dimensions of the COVID19- Pandemic (16 April 2020).
28UN Women, The First 100 Days of COVID19- in Asia and the Pacific (2020), pp. 18.
29UN Secretary-General’s policy brief: The impact of COVID19- on women (9 April 2020).
30Lbid.

له شخړې وروسته د اقتصادي رغیدنې پروګرامونو ترڅنګ، د 

کوېډ-۱۹وبا د اقتصادي رغیدنې له پروګرامونو څخه د ښځو ګټې 

پورته کول باوري کول

ــو ښــکېلول  ــو او کارکوونکــو د مدافعین د ښــځو او د ښــځو د حقون

ــا د  ــډ-۱۹ وب ــر څــو ډاډ ورکــړل يش چــې د کوې یواځینــۍ الره ده ت

رغیدنــې پروګرامونــه پــه کايف توګــه د ښــځو اړتیــاوو تــه ځــواب وايي 

او پــه داســې طریقــې رسه طرحــه شــوي دي چــې دوی تــه د الرسيس 

وړ وي. د ټولنیــز خوندیتــوب او مــايل غرګونونــه هغــه وخــت ډېــر 

ــه  ــه، اوږد مهال ــیتي اړخون ــن جنس ــه د ناوری ــې کل ــاک وي چ اغېزن

اغېــزې، او د غرګــون اړونــد احتــايل محرکونــه پــه پــام کــې ونیــول 

يش  . دا چــاره نــه یواځــې د تجربــو د نابرابــري درک کولــو، بلکــې د 

هغــو حقایقــو د درک کولــو لپــاره هــم اړینــه ده چــې ښــځې وررسه 

د اقتصــادي رغیدنــې پروګرامونــو تــه د الرسيس پــر مهــال، پــر تــګ 

راتــګ بانــدې د وضــع شــوو، یــا ټولنیــزو او فرهنګــي محدودیتونــو 

لــه املــه مــخ کېــږي؛ همــدا ډول دا نابرابــرۍ بایــد د یــو لــړ جامــع 

ــه  ــه اړخ ــورو ل ــف او ن ــز موق ــت، ټولنی ــر، معلولی ــه عم ــو لک تجرب

هــم درک کــړل يش. دوی بایــد د جنســیت پــر بنســټ تجزیــه شــوو 

ارقامــو او مالوماتــو تــه هــم پــه کــې ځــای ورکــړي.30 دا چــاره پــه 

ځانګــړې توګــه پــر هغــو هیوادونــو صــدق کــوي چــې شــخړې ځپــي 

ــه ښــايي  ــې پروګرامون ــه شــخړې وروســته د اقتصــادي رغیدن وي. ل

ــې وي.  ــت ک ــه حال ــووايل پ ــې د چمت ــه وخــت ک ــه ورت ــد او پ اړون

ــر  ــه څې ــتان پ ــې د افغانس ــه چ ــې دواړه ډولون ــادي رغیدن د اقتص

شــخړه ځپلــو هیوادونــو کــې کار کــوي، او د دې ډاډ ورکولــو لپــاره 

ــې  ــو ک ــو بیاپانګون ــه هغ ــځې پ ــې ښ ــه دي چ ــن فرصتون ــه اړی هغ

ــو  ــور هلوځل ــر ل ــولې پ ــې د س ــتونکې اويس چ ــه اخیس ــرې ګټ براب

رسه راځــي.  

سپارښتنې:

ــاره  ــو لپ ــو رشیکان ــي او نړیوال ــتنې د داخ ــۍ سپارښ ــدې لومړن الن

ــو او  ــوداګریزو رهران ــې د س ــوي چ ــا منعکس ــي اړتی ــه عموم هغ

نوښــتګرو پــه توګــه د ښــځو لپــاره تشــبثي فرصتونــو تــه د مســاوي 

الرسيس پــر لــور خوندیتــوب او پرمختــګ لــوړ کــړي. پــه دې کــې د 

متشــبثینو پــه توګــه د ښــځو پــر اړتیــاوو  او ونــډو بانــدې د پوهیدلو 

ــه  ــه ګوت ــو پ ــو ډولون ــول او د مرســتو د اړین ــه ک ــل پانګون ــر تحلی پ

کــول، او همــدا ډول د ښــځو او نجونــو پــه خوندیتــوب، پــه ځانګــړې 

توګــه د لــرې پرتــو ســیمو د ښــځو او نجونــو حقونــو پــه برخــه کــې، 
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اوږدمهالــې پانګونــې کــول، شــامل دي.  د کوېــډ-۱۹ وبــا د اقتصــادي 

هوســاینې او رغیدنــې ټولــې برخــې بایــد هغــه الرې چــارې پــه پــام 

ــا د  ــې ی ــخ وړل کیدونک ــر م ــوا پ ــه خ ــځو ل ــې د ښ ــي چ ــې ونی ک

ښــځینه مالکانــو د ســوداګریو مالتــړ پــه کــې کیدلــی يش. 

ــې کڅــوړې او . 1 ــې ټول ــاوري کــړي چــې د اقتصــادي رغیدن دا ب

د ټولنیــز خوندیتــوب ټــول پالنونــه، د لنډمهالــې هوســاینې او 

اوږدمهالــه اقتصــادي ودې د کارونــو پــه شــمول، پــه مســتقیمه 

ــخ وړل  ــر م ــه خــوا پ ــه د ښــځینه متشــبثینو او د ښــځو ل توګ

ــوي او  ــاره کار ک ــوداګریو لپ ــو س ــو او منځنی ــو کوچنی کیدونک

داســې جنسیت-حســاس تدابیــر پــه کــې شــامل شــوي دي چــې 

د ښــځو لــه خــوا لــه اجــورې پرتــه پاملرنــې پــه پــام کــې نیولــو 

رسه،32 پــه رســمي او غیررســمي ســکټورونو کــې د ښــځینه 

ــو  ــړو محدودیتون ــدې ځانګ ــر وړان ــبثینو پ ــو او متش کارکوونک

ــاینه،  ــور هوس ــې د پ ــه دې ک ــي. پ ــواب واي ــه ځ ــاوو ت او اړتی

کریډیــټ تــه الرسســی، او د کــورين کار او پاملرنــې اړونــد 

ــاملیدلی يش. ــتې ش مرس

ــو، . 2 ــو امتیازون ــاره د چټک ــتونو لپ ــبثینو او نوښ ــځینه متش د ښ

نقــدو پیســو لېږدولــو او پــور پروګرامونــو پــه پــام کــې نیــول، 

چــې موخــه یــې د کوېډ-۱۹وبــا پــر مهــال پــه لــرې پرتــو ســیمو 

ــدي کــول او ترویجــول وي، چــې   ــو خون کــې د ښــځو د حقون

زده کــړو، روغتیاپاملرنــې، پاکــو اوبــو، حفــظ الصحــې او نــورو 

ــو  ــو ســیمو د ښــځو او نجون ــرې پرت ــه د ل ــو ت اســايس خدمتون

ــه برخــه کــې د دوامــدارې او زیاتــې پانګونــې ډاډ  د الرسيس پ

ورکــړي.33 

د ټولنیــز خوندیتــوب ګامونــو پــه پالنولــو، چمتــو کولــو او . 3

وړانــدې کولــو کــې د واقعــي جنســیتي تحلیــل ځــای پــر ځــای 

ــمي  ــمي او غیررس ــه رس ــه پ ــړي دا ګامون ــې ډاډ ورک ــول چ ک

ســکټور کــې کارکوونکــو، یــا لــه اجــورې پرتــه پاملرنــه او 

ــېږي. ــورې رس ــځو پ ــو ښ ــې بوخت ــو ک ــو کارون کورنی

د کوېــډ-۱۹ وبــا د اقتصــادي رغیدنــې ګامونــو لپــاره پــه ټولــو . 4

پرېکــړه کوونکــو پروســو کــې د جنســیتي تخصــص او د ښــځو 

د مانــا لرونکــي ګــډون او ښــکېلتیا ډاډ ورکــول. پــه دې کــې لــه 

ــامل  ــول ش ــه اړه مشــورې ک ــارو پ ــو الرو چ ښــځو رسه د هغ

دي چــې هغــه خنډونــه پــرې لــه منځــه وړل کیدلــی يش چــې 

پــه اقتصــادي فعالیتونــو کــې د ښــځو د بشــپړې ښــکېلتیا مخــه 

نیــي، مســاوي تادیــه او مســاوي فرصتونــه پــرې زیــات کــړل 

يش، د ټولنیــز خوندیتــوب پروګرامونــه چــې اوســني توپیرونــه 

ــځینه  ــه والړ يش، او د ښ ــه منځ ــرې ل ــړي پ ــه ک ــځ ت ــې رامن ی

متشــبثینو لپــاره پــه مــايل برخــه او د ځــاين ګومارنــو د ترویــج 
میکانیزمونــو پــه برخــه کــې پــرې پانګونــه کیدلــی يش. 34

ــیو او . 5 ــو، پالیس ــو قوانین ــر کوونک ــټ توپی ــر بنس ــیت پ د جنس

ــې  ــو، د ځمک ــايل خدمتون ــې م ــول چ ــیدګي ک ــه رس ــو ت عرفون

ــرول  ــځو د الرسيس او کن ــه د ښ ــتمنیو ت ــورو ش ــت، او ن مالکی

مخــه نیــي، او د ښــځو او نجونــو پــه ژوندانــه کــې د داســې 

ــد د ښــځو د  ــام کــې نیــول چــې بای ــه پ ــو پ ــو پانګون اوږدمهال

اقتصــادي توامننــدۍ د ترویــج او تشــبثي فرصتونــو ته د الرسيس 

لپــاره تــررسه کــړل يش. پــه دې کــې زده کــړو، کار، روغتیايــي، 

ــه الرسســی شــاملیدلی يش. ــورو ت ــو او داســې ن اســايس خدمتون

ــر . 6 ــو پ ــې د کڅــوړو پالنون ــا د اقتصــادي رغیدن ــډ-۱۹ وب د کوې

مهــال، د دې پــه پــام کــې نیــول چــې د جنســیت پــر بنســټ 

توپیــر کوونکــي قوانیــن، پالیســۍ او عرفونــه څنګــه پــه ټولــو 

کچــو داســې رســیدګي کیدالــی يش چــې پــه اقتصــادي لحــاظ 

ــو  ــې د بانکون ــه دې ک ــړي، چــې پ ــه ښــه خدمــت وک ښــځو ت

لپــاره نوښــتګرې او د جنســیت-ځواب ویونکــې تګالرې شــاملې 

ــه د  ــتوګنځایونو ت ــو او اس ــځینه وو کاري دفرون ــې د ښ دي چ

رســیدلو لــه الرې، مــايل خدمتونــو تــه د دوی الرسيس لــوړ کړي. 

پــه دې کــې ســرو او منځنــي رشکتونــو، او همــدا ډول کوچنیــو 

او مایکــرو ســوداګریو تــه د مرســتو وړانــدې کــول شــامل دي.     

ــو او ســوداګریو . 7 ــه الســه ورکول ــدو ل ــې د دن ــه افغانســتان ک پ

ــه رســمي  ــول، چــې پ ــزو تحلیل ــو د جنســیتي اغې ــړل کیدل د ت

ســکتور کــې ښــځینه کارکوونکــو او ښــځینه متشــبثینو بانــدې د 

کوېــډ-۱۹ وبــا اغېــزې وارزوي، تــر څــو ډاډ ورکــړي چــې راغلــې 

الســته راوړنــې خونــدي او پرمــخ وړل کېــږي.

د ښــځو لــه خــوا پــر مــخ بېــول کیدونکــو کوچنیــو او منځنیــو . 8

ــرۍ او  ــې، ره ــاره د روزن ــبثینو لپ ــځینه متش ــوداګریو او ښ س

څارنــې پروګرامونــو ترویجــول، چــې د کوېــډ-۱۹ ناوریــن د 

ــه  ــایل پ ــات او وس ــاره معلوم ــې لپ ــه رغیدن ــون او ورڅخ غرګ

کــې شــامل وي. پــه دې کــې د روغتیايــی اړتیــاوو اړونــدو 

اوســنیو تقاضــاوو پــوره کولــو لپــاره د بیا-مهــارت ورکــول هــم 

شــاملیدلی يش )د بېلګــې پــه توګــه د شــخيص خوندیتــوب 

ــه(.    ــوي عرض ــایل او معالج وس

ــو . 9 ــرې پرت ــې »د ل ــتل چ ــاړه اخیس ــه غ ــتونو پ ــړو نوښ د ځانګ

کــړي،  پراخــه  او کچــه  ســیمو د ښــځو د تشــبث ســاحه 

ــو  ــزو کوچنۍ-کچــه او کورنی ــر دودی ــې پ ــز ی چــې اصــي مترک

فعالیتونــو بانــدې دی« او پــه پرېکــړه کولــو کــې د لــرې پرتــو 

ــوړول.     ــکېلتیا ل ــځو د ښ ــیمو د ښ س
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